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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 

 

 

خانوارهاي کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی شاخص گزارش 

 1398سال مردادماه  -و کشورگلستان استان 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

 رزیی استان گلستانربانمهتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و 
 

  : شاخص قیمت و نرخ تورم 

به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت  Consumer Price Index))شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 

 هاقیمت عمومی سطح در گیری تغییرترین ابزار اندازهرسد و مهمکاالها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می

ها کاربردهای متنوعی از جمله برآورد قدرت باشد. این شاخص)میزان تورم( در اقتصاد می خاص دوره یك در

های ها و برآورد حسابگیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوقخرید پول کشور، اندازه

دهد. اجرای اقتصادی نشان میریزی ملی به قیمت ثابت و... ، اهمیت و جایگاه این شاخص را در بررسی و برنامه

های تحقیقاتی و پژوهشی در های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت و گسترش فعالیت سازمانبرنامه

ریزی پدید آورده که شاخص بهای ریزان و پزوهشگران را به ابزارهای ارزیابی و برنامهکشور، نیاز شدید برنامه

ریزی و ارزیابی مسائل اقتصادی از ابزارهای مهم و ضروری در برنامه کاالها و خدمات مصرفی به عنوان یکی

 کشور اهمیت روزافزونی پیدا نموده است.
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 1398ماه ردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 درکل خانوارها شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی نتایج ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص 

 :  باشدبه شرح زیر می (5139بر اساس سال پایه ) 1398سال مردادماه 

 

مردادماه در  شاخص تغییرات درصد و کشورو  استان گلستان خانوارهای کل مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 1398سال 

 

شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص
شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

170/94/051/430/6176/64/653/431/1فروردین 1398

173/51/552/134/2180/01/953/634/8اردیبهشت 1398

174/90/850/437/6182/81/552/338/2خرداد 1398

179/72/848/040/4185/61/552/141/4تیرماه 1398

180/80/641/642/2187/10/944/243/4مردادماه 1398

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

219/68/885/344/9229/811/191/546/3فروردین 1398

0/888/153/2-0/782/651/2228/1-218/0اردیبهشت 1398

0/275/056/4228/10/079/858/9-217/6خرداد 1398

220/41/371/861/0230/20/977/564/0تیرماه 1398

0/556/663/3230/50/258/466/4-219/3مردادماه 1398

کاالهاي 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

کاالهاي 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

152/71/637/824/9153/60/835/824/1فروردین 1398

156/82/739/927/5159/23/738/026/4اردیبهشت 1398

158/81/340/430/1163/22/539/428/8خرداد 1398

164/43/538/432/2166/21/940/031/1تیرماه 1398

166/41/235/233/7168/41/336/932/8مردادماه 1398

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

  1398 سالمردادماه  در شاخص تغییرات درصد خانوارها و مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 2جدول 

 
 

 رسیده و این درحالی است که میزان این شاخص در کل کشور  1/187استان گلستان، به رقم  شاخص کل

  .باشدمی 8/180

 باشد. درصد می ./9درصد و در کل کشور  6/0در استان گلستان  نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل

 8/2با  لرستانو  -4/0با  کردستانهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانترین و بیش)کم

 باشد(.درصد می

 درصد  6/41و در کل کشور  2/44در استان گلستان،  نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل

 8/54با  ایالمو  6/34با  فارسهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانترین و بیشباشد. )کممی

 باشد(.درصد می

  ترین و باشد. )کمدرصد می 2/42و در کل کشور  4/43در استان گلستان،  جاري ماه به منتهي ماه 12نرخ تورم

 باشد(.درصد می 8/50با کردستان و  7/35با  قمهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانبیش

  درصد و  3/63و در کل کشور  4/66در استان گلستان، ها و دخانیات ها، آشامیدنيخوراکياین نرخ براي

 باشددرصد مي 7/33و در کل کشور  8/32در استان گلستان، کاالهاي غیرخوراکي و خدمات براي 

12 ماه منتهي به ماه جارينسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبل 

180/80/641/642/2کل کشور

187/10/944/243/4استان گلستان

7121513رتبه گلستان

کردستانایالملرستانایالم

204/72/854/850/8

قمفارسکردستانقم

167/9-0/434/635/7

شاخصشرح
 نرخ تورم

بیش ترین استان

کم ترین استان
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 1398ماه ردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 1398 تا 1396های سالدر  کشورو گلستان  استانجاری  ماه به منتهی ماه 12نرخ تورم  – 1نمودار 

 
 

 1398تا  1396های سالدر  کشورو گلستان  استان نسبت به ماه قبلنرخ تورم  – 2نمودار 
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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 1398تا  1396های سالدر  کشورو گلستان  استان نسبت به ماه مشابه سال قبلنرخ تورم  – 3نمودار 

 
 

 1398 سالمردادماه در های کشور استانمقایسه نرخ تورم  -4نمودار 
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 1398ماه ردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 

مردادماه  -کشور و خانوارهای استان گلستان  کل کاالها و خدمات مصرفیعمده  هایگروهمقایسه نرخ تورم  -5نمودار 

 1398سال 
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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصد و خانوارهاکل  مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -3 جدول

 1398سال مردادماه 

 

 

 

 

 

180/80/641/642/2187/10/944/243/4شاخص کل
56/663/3230/50/258/466/4-219/30/5خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات

57/462/2229/40/259/965/2-217/90/5خوراکیها و آشامیدني ها
59/065/5-56/862/2227/60/7-216/91/0خوراکیها

170/30/338/930/9162/60/535/126/2نان و غالت
268/34/078/181/0292/84/891/886/0گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

271/14/476/980/3295/35/289/583/5گوشت قرمز و گوشت ماکیان
129/7122/0-249/31/587/286/1264/11/3ماهي ها و صدف داران

198/93/745/946/8199/22/739/345/9شیر، پنیر و تخم مرغ
58/362/0-188/60/843/847/3222/60/2روغنها و چربیها
34/981/2-41/479/6231/14/2-228/06/0میوه و خشكبار

58/689/1-63/679/9245/512/6-229/911/9سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (
66/358/8-63/353/0208/70/8-196/70/3شكر، مربا، عسل ، شكالت و شیریني( قند و شكر و شیرینیها

262/71/1109/1104/2343/40/2119/7147/4محصوالت خوراکي طبقه بندئ نشده در جائ دیگر
243/010/271/261/6275/923/680/657/3چائ ، قهوه ، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه هائ غیر الكلي

25/2105/3-32/6112/1268/80/4-279/60/3دخانیات
166/41/235/233/7168/41/336/932/8کاالهائ غیر خوراکي و خدمات

192/52/055/249/9196/74/761/948/4پوشاك و کفش
150/81/824/022/9143/81/119/415/6مسكن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها

151/11/423/023/4143/51/220/118/0مسكن
151/01/422/823/4143/31/219/918/0اجاره

159/41/732/129/1167/84/143/324/3خدمات نگهدارئ و تعمیر واحد مسكوني  )خدمت (
148/64/732/119/1144/70/817/48/8آب ، برق و سوخت

222/62/371/370/5265/42/592/989/7مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
156/31/027/924/7144/62/723/217/3بهداشت و درمان

42/145/0-46/046/2178/21/8-180/60/7حمل ونقل
23/333/2-27/334/1145/20/4-147/60/3ارتباطات

221/71/465/966/9254/63/981/779/3تفریح و فرهنگ
148/30/623/321/2150/30/022/725/1آموزش

179/61/749/138/7203/29/564/341/1هتل و رستوران
196/40/949/851/2212/41/863/761/0کاالها و خدمات متفرقه

194/00/449/550/4200/50/850/850/8شاخص کل* )بدون اجاره(
208/20/356/159/3212/70/456/258/0کاالها

152/51/225/124/0148/01/823/319/9خدمات

شاخص

                                                       نام استان                         

گروههاي کاالهاوخدمات

استان گلستانکل کشور

نرخ تورم تورم ماه قبل
ماه مشابه 

سال قبل
تورم ماه قبلشاخصنرخ تورم

ماه مشابه 

سال قبل
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 1398ماه ردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 شهری مناطق خوراکی اقالم قیمت متوسط 

در  بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، 1398مردادماه بر اساس نتایج به دست آمده در 

 درصد 5/42  با «پرتغال محصول داخل» و درصد 7/51با  «ايچاي خارجي بسته» ، مربوط به اقالماستان گلستان

 ت. بوده اس

بیشترین کاهش  درصد 2/10 «سیب زرد درختي» و درصد 3/14 «پیاز» ،درصد 6/27 «زمینيسیب» ماهدر این 

 اند.هنسبت به ماه قبل داشتقیمت را 

درصد  4/271با  «زمینيسیب» مربوط به (1397 مردادماهبیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )

گوشت » ،درصد افزایش 3/127با  «ايچاي خارجي بسته»، درصد افزایش 0/132با  «رب گوجه فرنگي» ،افزایش

 .بوده است درصد افزایش 4/101 با «رنج ایراني درجه یکب» و درصد افزایش 7/107با  «گاو یا گوساله

تر از متوسط قیمت در کل کشور بوده، در استان گلستان بیش 1398مردادماه در متوسط قیمت آنها کاالهایی که 

 : باشدشرح زیر میترتیب به به 

 درختی سیب، موز، (حیوانی کره) پاستوریزه کره ،گوشت گاو یا گوسالهگوشت گوسفند، ،برنج ایرانی درجه یك

 پیازو  محصول داخل پرتقال، زرد
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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 در استان گلستان نسبت به ماه گذشته 1398مردادماه در کاالها قیمت  افزایشدرصد  -6نمودار 

 
 

 در استان گلستان نسبت به ماه گذشته 1398مردادماه در کاالها قیمت  کاهشدرصد  -7نمودار 
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 1398ماه ردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 در استان گلستان مشابه سال قبلنسبت به ماه  1398مردادماه در کاالها قیمت  درصد 100بیش از  افزایش -8نمودار 

 
 

 1398مردادماه  –تر از متوسط قیمت در کل کشور متوسط قیمت در استان گلستان بیش -9نمودار 
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 1398 ماهردادم -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 )ریال( – در استان گلستانماه گذشته  12 منتخب خوراکی اقالم قیمت متوسط - 4جدول 

 

         142,000        136,667       133,333       128,333         127,500        117,500یك کیلوگرمبرنج ایرانی درجه یك

           80,211         81,737          81,048           81,000            81,119        78,947یك کیلوگرمبرنج خارجی درجه یك

       820,645       706,897        663,125        573,000       578,148      566,667یك کیلوگرمگوشت گوسفند

        691,724       639,655      643,333         607,000       586,296       514,815یك کیلوگرمگوشت گاویاگوساله

       136,484        132,185         111,485          101,030           93,911         100,690یك کیلوگرممرغ ماشینی

           41,931          40,185          38,200         36,928          31,955         30,662یك لیترشیرپاستوریزه

         46,038         46,294          42,581         43,850          41,793        40,828یك کیلوگرمماست پاستوریزه

          78,050         78,413        75,833         75,250          70,766        50065,543 گرمپنیرایرانی پاستوریزه

        78,455           86,121         98,545          91,394        84,733        87,679یك کیلوگرمتخم مرغ ماشینی

          46,871          46,906        47,375         47,097          46,714        10044,750 گرمکره پاستوریزه )کره حیوانی(

         73,633         74,326          73,126         78,032         70,333         90057,006 گرمروغن مایع

        128,939         131,818        126,563       124,375        116,433       115,758یك کیلوگرمموز

         95,938          89,909           91,719         73,594           69,000         72,174یك کیلوگرمسیب درختی زرد

         37,667          26,313          28,067         38,889         64,444        105,714یك کیلوگرمپرتقال محصول داخل

          50,303         38,939          41,667          41,424         30,767        30,367یك کیلوگرمخیار

        48,848         39,242         49,636          46,606           44,100         32,500یك کیلوگرمگوجه فرنگی

         27,303         26,727         25,879         28,594          36,800         23,310یك کیلوگرمسیب زمینی

         38,970         29,848         26,485          23,063          22,167         17,429یك کیلوگرمپیاز

          129,091         131,905        130,455        127,273         118,636        115,750یك کیلوگرملوبیاچیتی

          70,682        73,333          76,909           76,000          75,500        72,227یك کیلوگرمعدس

          50,182          50,500          50,714          50,714         50,727        45,955یك کیلوگرمقند

         39,773           39,119          39,205         38,636         39,476         37,900یك کیلوگرمشكر

        167,077          169,100        182,059         169,681        162,675        92,254یك کیلوگرمرب گوجه فرنگی

         300,000       302,273         300,909       295,682       279,286       500277,909 گرمچائ خارجی بسته ای

       236,667       236,667         221,250         159,000        147,500        144,000یك کیلوگرمبرنج ایرانی درجه یك

          79,200          79,800          80,048         79,444         78,632          80,190یك کیلوگرمبرنج خارجی درجه یك

       1,059,000      1,014,643      975,357       964,667      1,035,000       926,429یك کیلوگرمگوشت گوسفند

      944,545         918,182         919,032        912,727       907,576      804,688یك کیلوگرمگوشت گاو یا گوساله

       134,438       125,875        108,667         113,231         126,680       143,077یك کیلوگرممرغ ماشینی

         48,403          46,080         44,692         43,056         42,897         41,486یك لیترشیرپاستوریزه

         58,894         57,657         47,868          46,909         46,943         46,680یك کیلوگرمماست پاستوریزه

         94,228           91,690          84,016         81,833          78,182       50078,455 گرمپنیرایرانی پاستوریزه

         77,067         78,303         59,533          73,419         71,333        75,667یك کیلوگرمتخم مرغ ماشینی

         48,515          48,281         47,379         46,759          47,400         10047,194 گرمکره پاستوریزه )کره حیوانی(

          79,250          81,352          78,117         76,247          74,615        90074,739 گرمروغن مایع

        130,938       133,485        141,364       145,545       133,485       128,636یك کیلوگرمموز

        103,684         115,417        112,885         113,182         112,656        99,844یك کیلوگرمسیب درختی زرد

         142,500          100,000         89,474           67,061          70,697        52,879یك کیلوگرمپرتقال محصول داخل

         32,862          31,515         37,424         53,939          68,871         61,387یك کیلوگرمخیار

          31,364          31,515         57,970         54,697         47,303        50,545یك کیلوگرمگوجه فرنگی

         54,469         75,242         58,424        55,485         51,545          32,121یك کیلوگرمسیب زمینی

           31,281          36,515         48,273          76,818           121,121          47,121یك کیلوگرمپیاز

        154,318         155,000         152,500        143,250        135,500       133,409یك کیلوگرملوبیاچیتی

          82,381        84,545          80,909         78,250          77,000          76,091یك کیلوگرمعدس

           71,909         74,864           89,100          91,350          76,095         71,864یك کیلوگرمقند

        58,778          62,667        74,583         85,625         66,588         62,400یك کیلوگرمشكر

        193,046         188,211       202,444        196,938       188,882      178,565یك کیلوگرمرب گوجه فرنگی

        598,000       394,250        325,909       318,684        310,395      500305,595 گرمچائ خارجی بسته ای

بهمن 97دی 97آذر 97آبان 97مهر 97شهریور 97واحد مبادله      ماه آمارگیری                            نام کاال

مرداد 98تیر 98 خرداد 98اردیبهشت 98فروردین 98اسفند 97واحد مبادله      ماه آمارگیری                            نام کاال


